RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

ALE!

OD ŚRODY 7.04

CENA

10 RÓŻNYCH
FUNKCJI, M.IN.
DODATKOWE SILNE
UDERZENIE PARY

OD SOBOTY 10.04

2400 W

11 WSTĘPNIE USTAWIONYCH
PROGRAMÓW PRASOWANIA

FUNKCJA
SELF-CLEAN

SYSTEM
ANTYWAPIENNY
ANTI CALC

HIT

89

PIONOWY
WYRZUT PARY

99

aldi.pl

BLOKADA
KAPANIA
ANTI DRIP

QUIGG

Żelazko
z wyświetlaczem LCD
Sztuka

HIT

64

99

BELAVI

Krzesło
ogrodowe
Sztuka

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

OD ŚRODY 7.04

24

44

1.

99

2.

99

ACTIVE TOUCH KIDS

3.

ACTIVE TOUCH KIDS

2PAK
T-shirt
dziewczęcy
z bawełną BIO

Spodnie
dziewczęce
do jazdy konnej

100% bawełna BIO
lub 95% bawełna BIO,
5% wiskoza; do wyboru
dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele
dostępne są w każdym
rozmiarze

95% bawełna, 5% elastan (Lycra®);
wstawki: 88% poliester, 12% elastan;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

Opak. 2 szt.

Para

1.
VN02 1645958 OETI

06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

2.

Control Union CU

IDEALNA
DO JAZDY
KONNEJ

39

3. ACTIVE TOUCH KIDS

99

06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

Kamizelka
dziewczęca
Sztuka

100% poliester;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

3499

MOŻLIWOŚĆ
ZDEJMOWANY PASEK
NOSZENIA JAKO
NARAMIENNY
PLECAK
PRZESTRONNA KIESZEŃ
WEWNĘTRZNA

CYCLEMASTER

BIKEMATE

Torba
rowerowa

Sakwa rowerowa
Sztuka

Sztuka

• z uchwytem do przenoszenia
• łatwy montaż
do wyboru różne rodzaje

do przechowywania małych przedmiotów;
z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym;
do wyboru różne rodzaje

CYCLEMASTER

29

99

2

2499

Akcesoria rowerowe

2999

Zestaw/Sztuka

Zapięcie rowerowe

do wyboru:
• pompka z manometrem z cylindrem aluminiowym;
czytelny manometr z zakresem pomiaru do 8 barów
• podsiodełkowa torba ze składanymi narzędziami i zestawem
naprawczym do dętek; wodoodporne zapięcie na zamek błyskawiczny

do wyboru:
• łańcuchowe – zawiera dwa kluczyki, w tym jeden z diodą LED; całkowita długość: 120 cm
• łańcuchowe na kod – zawiera zamek z możliwością kodowania 5 różnych konfiguracji;
do wyboru różne rodzaje

Zestaw

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

W STRONĘ

najlepszej
formy

OD ŚRODY 7.04
WYSOKI KOMFORT
NOSZENIA

REGULACJA
WILGOTNOŚCI

49

99

ACTIVE TOUCH

Kurtka damska
sportowa

RĘKAWY
Z OTWORAMI
NA KCIUK

Sztuka

73% poliamid, 23% poliester,
4% elastan; do wyboru
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI

ODDYCHAJĄCA

2999

ACTIVE TOUCH

29

99

Legginsy
damskie
sportowe

ACTIVE TOUCH

Biustonosz
sportowy

Para

Sztuka

74% poliester (Coolmax®),
20% poliamid, 6% elastan;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

83% poliester (Coolmax®),
14% poliamid, 3% elastan
lub 73% poliester (Coolmax®),
21% poliamid, 6% elastan;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI

9

29

29

Środki
do pielęgnacji
roweru

Stojąca pompka
rowerowa
z manometrem

Lampy
rowerowe

(100 ml = 5,00/1 l = 24,98/19,98)
do wyboru:
• środek czyszczący do rowerów: przeciwdziała zabrudzeniom
• środek do pielęgnacji rowerów: z woskiem karnauba; chroni
lakierowane powierzchnie roweru przed negatywnym wpływem
czynników atmosferycznych; o właściwościach hydrofobowych
• środek czyszczący do łańcuchów: chroni przed rdzą, rozpuszcza
brud i smar; o właściwościach hydrofobowych
• smar do łańcuchów: chroni przed zużyciem; zmniejsza tarcie
i ułatwia ruch; o właściwościach hydrofobowych

do wyboru:
• pompka stojąca: czytelny manometr ze wskaźnikiem
ciśnienia do 10 barów; uniwersalna podwójna
głowica pompki; w zestawie adapter do pompowania
materacy, piłek i zabawek; długość węża: ok. 45,5 cm;
z rozkładaną nóżką
• pompka nożna: czytelny manometr ze wskaźnikiem
ciśnienia do 11 barów; uniwersalna podwójna
głowica pompki; w zestawie adapter do pompowania
materacy, piłek i zabawek; długość węża: ok. 100 cm;
stabilna nóżka z profilowaną podstawą

99

CYCLEMASTER

Opak. 200/400/500 ml

99

CYCLEMASTER

Sztuka

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI

99

CYCLEMASTER

Zestaw

w zestawie lampa przednia,
tylna z diodami LED OSRAM,
6 baterii, uchwyty
do montażu i instrukcja
obsługi; trójstopniowa
regulacja natężenia światła;
do wyboru dwa kolory

3

OD ŚRODY 7.04

MUSISZ

mieć to
w szafie!
made with organic materials
certified
certifi
ed by BCS Licence

1599

1.

1.

UP2FASHION

T-shirt damski
z bawełną BIO
Sztuka

100% bawełna BIO
lub 80% bawełna BIO,
20% poliester; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

08.HBD.64412 HOHENSTEIN HTTI

i

LASER WASHED  PROCES
UMOŻLIWIAJĄCY OSZCZĘDNOŚĆ
WODY DO 73% POPRZEZ
UŻYCIE LASERA ZAMIAST
CHEMII I OBRÓBKI RĘCZNEJ

i

4999

2.

2.

UP2FASHION

Jeansy damskie
z bawełną BIO
Para
3.

98% bawełna BIO, 2% elastan;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 36–44

11-50758 Shirley

CZY SZUKAŁEŚ KIEDYŚ OBUWIA WYPRODUKOWANEGO ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI
STANDARDAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? NASZE TAKIE SĄ!
POCHODZĄ Z NEUTRALNEJ POD WZGLĘDEM EMISJI CO2 PRODUKCJI I ZOSTAŁY STWORZONE
Z POLIESTRU W 100% ZE ZRECYKLINGOWANYCH BUTELEK PET!

5999

3.

WALKX

Sneakersy damskie/
męskie
Para

z materiału syntetycznego z poddanych
recyklingowi butelek PET; wkładka z pianki
zapamiętującej kształt stopy, powleczona
materiałem; podeszwa z materiału Phylon
z recyklingu, z wkładką TPR; do wyboru dwa
rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4

19

99

08.HBD.64412 HOHENSTEIN HTTI

STRAIGHT UP

T-shirt męski
z bawełną BIO
Sztuka

100% bawełna BIO
lub 80% bawełna BIO,
20% poliester; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

made with organic materials
certified by BCS Licence

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

OD ŚRODY 7.04

5

99

UNA

Ściereczki z mikrowłókna
Opak. 3 szt.

wyjątkowo chłonne; do stosowania na sucho,
i na mokro; doskonale nadają się do polerowania

179

11 WSTĘPNIE USTAWIONYCH
PROGRAMÓW PRASOWANIA

Gąbki
do naczyń

10 RÓŻNYCH
FUNKCJI, M.IN.
DODATKOWE SILNE
UDERZENIE PARY

FUNKCJA
SELFCLEAN

Opak. 5 szt.
super duże

2400 W

PIONOWY
WYRZUT PARY

QUIGG

BLOKADA KAPANIA
SYSTEM
ANTI DRIP
ANTYWAPIENNY ANTI CALC

Żelazko z wyświetlaczem LCD
Sztuka

elektroniczna regulacja temperatury; dodatkowe silne uderzenie pary; wyświetlacz
LCD podświetlany w różnych kolorach (w zależności od trybu pracy); zbiornik na wodę
o pojemności 300 ml; ceramiczna stopa żelazka z powłoką jonizującą; do wyboru dwa
rodzaje

34

dla dzieci
99 Gra
Rodzina Treflików
TREFL

Sztuka

gry przygotowane z myślą o wspólnych chwilach
spędzanych w rodzinnym gronie; do wyboru różne rodzaje

HIT

89

99

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

5

OD ŚRODY 7.04

399

699

SOLO

DANCOAL

Serwetki
z letnimi wzorami

Grill jednorazowy
Zestaw

Opak. 40 szt.

w zestawie: wysokiej jakości węgiel drzewny,
podpałka w postaci arkusza papieru
parafinowanego oraz stalowy ruszt i podstawka

3-warstwowe; z celulozy; w dwóch
rozmiarach; do wyboru różne rodzaje

6

4

99

99

BBQ

ORGANIKA

Podpałka do grilla/
pieców/kominków

BIO Podpałka żelowa
Butelka 500 ml

Opak. 64 szt.

(1 l = 9,98)
ułatwia rozpalanie ogniska, grilla, kominków lub pieców;
98% składników pochodzenia naturalnego

do wyboru dwa rodzaje: ekologiczna – na bazie
surowców odnawialnych lub parafinowa – bezwonna

999

ABRAZO

4

99

Folia do grilla/piekarnika
Sztuka 8 m

tłoczona; bardzo wytrzymała; wyjątkowo szeroka

29

99

GARDENLINE

Zraszacz
wahadłowy/
Zestaw zraszający
Sztuka/Zestaw

do wyboru:
• zraszacz wahadłowy z ramieniem zraszającym
z 18 metalowymi otworami, aluminiową podstawą
i korpusem z tworzywa sztucznego
• zestaw zraszający składający się z lancy zraszającej
i pistoletu do zraszania; maksymalne ciśnienie
robocze: 4 bary; przyłącze wodne: 1/2

6

Czyścik do grilla/
piekarnika
Opak. 5 szt.

wykonany z wytrzymałej wełny stalowej,
nasączony mydłem rozpuszczającym
tłuszcz; skutecznie usuwa zaschnięte
osady lub przypalone resztki

24

24

Żarówka LED
z odbłysnikiem/
świeca LED

Żarówka LED

99

PHILIPS

Opak. 3 szt.

moc: 4,7 W/5,5 W (odpowiednik 50 W/40 W);
gwint GU10/E14; barwa ciepła biel; strumień
świetlny: 345 lm/470 lm; klasa wydajności
energetycznej A+; średni okres eksploatacji:
15 000 h

99

PHILIPS

Opak. 3 szt.

moc: 9 W (odpowiednik 60 W);
gwint: E27; barwa: ciepła biel;
strumień świetlny: 806 lm; klasa
wydajności energetycznej: A+;
średni okres eksploatacji: 15 000 h

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

OD SOBOTY 10.04

19

99

BELAVI

Siedzisko na krzesło
Sztuka

A08-0389 HOHENSTEIN HTTI

uniwersalny kształt pasuje do różnych rodzajów krzeseł
z oparciem; wymiary: ok. 91 × 42 × 3 cm; do wyboru różne kolory

BELAVI

Krzesło
ogrodowe
Sztuka

nowoczesne i wytrzymałe
szerokie krzesło ogrodowe;
odporne na promieniowanie UV
oraz warunki atmosferyczne;
maksymalne obciążenie: 110 kg;
wymiary (szer. × głęb. × wys.):
ok. 60 × 58,5 × 89 cm;
kolor antracytowy

A08-0389 HOHENSTEIN HTTI

49

90

HIT

BELAVI

Nakładka
na krzesło z wysokim oparciem
Sztuka

uniwersalna, najlepiej dopasowana do dużych krzeseł
z wysokim oparciem i szerokim siedziskiem; wymiary:
ok. 120 × 50 × 8 cm; z obszyciem na krawędziach;
pikowana; z kolorystycznie dopasowanymi taśmami
mocującymi; do wyboru różne rodzaje

5999

149

BELAVI

BELAVI

Skrzynia ogrodowa na kółkach

Poduszka
relaksacyjna
na leżak

Sztuka

Sztuka

wymiary: 170 × 50 × 8 cm; z obszyciem na krawędziach,
dekoracyjnym pikowaniem oraz regulowanym pasem
podtrzymującym w obrębie pleców

64

99

A08-0389 HOHENSTEIN HTTI

• pojemność: ok. 300 l; z łatwością pomieści narzędzia i akcesoria ogrodowe, nawozy, środki ochrony
roślin i wszelkie inne potrzebne w ogrodzie i na balkonie drobiazgi, chroniąc przed warunkami
pogodowymi (ochrona przed bryzgami wody itp.)
• 2 kółka ułatwiają przesuwanie, a uchwyty boczne przenoszenie
• powierzchnia limitująca drewno pasuje do większości ogrodów i balkonów
• możliwość zamknięcia na kłódkę zabezpiecza zawartość przed niechcianym dostępem (dzieci, zwierząt itp.)
• łatwy montaż bez użycia narzędzi

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

7

OD SOBOTY 10.04

BIO WYGODNIE

przez cały dzień!

9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

11-41536 Shirley

1999

4999

Moda XXL
T-shirt damski
z bawełną BIO

Moda XXL
Jeansy damskie
z bawełną BIO

100% bawełna BIO lub 94% bawełna BIO,
6% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

82% bawełna BIO, 16% poliester,
2% elastan (Lycra®);
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 46–52

UP2FASHION

UP2FASHION

Sztuka

34

99

9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

Para

ENRICO MORI

Moda XXL
Piżama męska
na lato
z bawełną BIO

certified
certifi
ed by CU 817648

Komplet

100% bawełna BIO
lub 97% bawełna BIO, 3% wiskoza
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza;
dekolt w serek lub półokrągły;
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 2XL–5XL

8

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

OD SOBOTY 10.04

2PAK

27

99

Rampers/Body
niemowlęce
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.

100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza;
z postaciami z bajek; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

A20-0407 HOHENSTEIN HTTI

MOŻNA
NOSIĆ
NA OBU
STRONACH

certified by CU 817648

15

99

95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

T-shirt
dwustronny
dziewczęcy/
chłopięcy
z bawełną BIO
Sztuka

100% bawełna BIO
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza;
z postaciami z bajek; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: 98/104–122/128

19

99

9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Piżama
dziecięca
z bawełną BIO
Komplet

100% bawełna BIO lub
94% bawełna BIO, 6% wiskoza;
z postaciami z bajek; do wyboru
różne komplety
Rozmiary: 98/104–122/128

9

OD SOBOTY 10.04

799

2PAK

29

Skarpetki dziecięce

99

Opak. 2 pary

mieszanka bawełny,
poliamidu i elastanu (Lycra®);
z bohaterami z bajek;
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI

3999

3999

Sandały dziecięce
outdoorowe

Sandały
dziecięce
outdoorowe

WALKX

Para

materiał wierzchni z poliuretanu
połączonego z materiałem tekstylnym;
tekstylna wyściółka; wkładka ze skóry
naturalnej; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–35
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

10

Klapki dziecięce
Para

syntetyczny materiał wierzchni; tekstylna
wyściółka; wkładka i podeszwa z materiału
syntetycznego; z postaciami z bajek; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: 24–28
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

WALKX

Para

materiał wierzchni – połączenie syntetyku
z poliestrem; tekstylna wyściółka; wkładka
z pianki typu EVA pokryta skórą naturalną;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 24–28
Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

OD SOBOTY 10.04

39

99

1.

UP2FASHION

Moda XXL
Bluzka damska
Sztuka

100% lyocell (Tencel™);
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

D03-0639 HOHENSTEIN HTTI

49

2999

Moda XXL
Marynarka
damska

Moda XXL
Koszulka polo
męska

1.

99

UP2FASHION

STRAIGHT UP

Sztuka

Sztuka

67% poliester, 30% wiskoza, 3% elastan;
z kieszeniami; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

80% bawełna, 20% poliester;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

6

99
IW 00106IW

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

2PAK

ADRIAN

Moda XXL
Podkolanówki
15 DEN
Opak. 2 pary

85% poliamid, 15% elastan; wysokiej jakości przędze
zapewniają niezwykłą rozciągliwość; bezuciskowe;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiar: uniwersalny

7

99
IW 00106IW

2.

ADRIAN

Moda XXL
Rajstopy
klasyczne
20 DEN

49

2.

99

STRAIGHT UP

Moda XXL
Jeansy męskie
Para

98% bawełna, 2% elastan
(Lycra®); do wyboru
dwa rodzaje
Rozmiary: 58–64

11-41536 Shirley

Para

85% poliamid, 15% elastan; z dodatkowym klinem dla
większego komfortu noszenia; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 4+,5+,6–7
Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

11

OD SOBOTY 10.04

14

99

13

99

DECO CRAFT

Taśmy malarskie

DECO CRAFT

Pędzle

Zestaw 3 szt.

Zestaw 4 szt.

zestaw taśm do prac malarskich wewnątrz budynku;
ułatwiają uzyskanie idealnie prostych krawędzi
malowanych powierzchni, zabezpieczają sąsiednie
powierzchnie przed zabrudzeniem farbą; wymiary:
19 mm × 50 m, 38 mm × 50 m i 50 mm × 50 m

drewniany trzonek, stalowe okucia; trwałe pędzle do farb i lakierów;
do precyzyjnych prac malarskich; w zestawie: 2 pędzle okrągłe (rozmiary 4 i 8),
2 płaskie (rozmiary 25 mm i 50 mm)

DECO CRAFT

DECO CRAFT

34

99

Zestaw malarski
Zestaw 4 cz.

w zestawie: wałek do dużych powierzchni, z uchwytem (szerokość:
ok. 27 cm), wałek precyzyjny z uchwytem (szerokość: ok. 10 cm);
aluminiowy kij teleskopowy (regulacja: 115–200 cm) i metalowa
kratka o wymiarach ok. 26 × 30 cm do zawieszenia na wiaderku

9

99

Pędzle do pielęgnacji
drewna
Zestaw 4 szt.

przeznaczone m.in. do impregnatów
do drewna, lakierów akrylowych, farb
rozpuszczalnych w wodzie; w zestawie: 2 pędzle
płaskie (30 i 50 mm), 1 szczotka do malowania
(3 × 10 cm), 1 pędzel krawędziowy (35 mm)

5999
DECO CRAFT

Żel ochronny
do drewna
Opak. 5 l

DECO CRAFT

Lakier akrylowy

2499
12

Opak. 1 l

lakier 2 w 1 – z funkcją gruntowania; do użytku wewnętrznego
i zewnętrznego; wodorozcieńczalny; antyadhezyjny – tworzy
powierzchnię o podwyższonej odporności na zabrudzenia i łatwą
w czyszczeniu; wyjątkowa trwałość powłoki lakierniczej; szeroki
zakres zastosowania; do powierzchni drewnianych, metalowych,
ścian zewnętrznych; zużycie: ok. 100 ml/m² na jedną warstwę
(w zależności od podłoża); do wyboru różne kolory

(1 l = 12,00)
do drewna twardego
i drewna drzew iglastych;
z ochroną przed działaniem
promieni UV i warunkami
atmosferycznymi; do wnętrz
i na zewnątrz; niekapiący
(żel), oddychający,
wodorozcieńczalny;
wydajność aż do 50 m²
z zawartości puszki;
do wyboru różne kolory

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

OD SOBOTY 10.04

GŁADKIE
cięcie!
1.

129

1.

FERREX

Wyrzynarka oscylacyjna 750 W
Sztuka

• elektroniczna regulacja prędkości pracy zapewnia szeroki wachlarz
zastosowań i stabilność pracy w każdym materiale
• 4-stopniowa regulacja podcinania umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie
• wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
• doświetlenie miejsca pracy – LED
• skok 22 mm
• funkcja usuwania pyłu – odsysanie lub wydmuchiwanie
• możliwa praca w odchyleniu 45 stopni
• głębokość cięcia w drewnie: do 100 mm, w tworzywie: do 10 mm,
w stali lub aluminium: do 8 mm

2.

1599

2.

FERREX

Brzeszczot
do wyrzynarki
Opak. 10 szt.

podstawowy zestaw
brzeszczotów dla domowych
specjalistów; w komplecie
brzeszczoty do różnych
zastosowań – do cięcia drewna,
tworzyw i metalu; uniwersalne
złącze typu T pasuje
do większości wyrzynarek

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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MAŁE KROKI DO ZERO WASTE i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI
RUSZAMY W PODRÓŻ DO ZERO WASTE.
RUSZASZ Z NAMI?
Naszym przewodnikiem będzie Sylwia Majcher,
dziennikarka, autorka książek i propagatorka
idei zero waste.
Zapraszamy do wspólnej podróży przez:
• inspiracje kulinarne i przepisy zero waste
• porady zero waste dla każdego
• świadome zakupy i życie w duchu zero waste.

#teamALDI
Więcej szczegółów znajdziecie
na aldi.pl i na kanałach
ALDI Polska na Facebooku,
Instagramie i YouTube.

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00
Formularz kontaktowy na aldi.pl

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny
lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne
z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
14/2021

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

www

aldi.pl
instagram.com/aldi.polska
facebook.com/aldipolska

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

